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Anexo 5A   

Declaração relativa ao depósito de teses de Doutoramento (ou equivalente) e de trabalhos de 

Mestrado (Dissertações, Relatórios de Estágio, Projetos ou outros) no RepositóriUM 
 

Nome:  

Correio eletrónico:  Tel./Telemóvel:  

Número do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade:  

Tipo de trabalho académico a depositar: 
    - Doutoramento: Tese de doutoramento         Outro       Qual?  

    - Mestrado: Dissertação         Relatório de Estágio         Projeto        Outro      Qual?      

Título do trabalho:  

 

Orientador(es):  

 Data de conclusão:  

Mestrado e área de especialização/Doutoramento e especialidade:  

 
 

Declaro que concedo à Universidade do Minho (UMinho) o direito não-exclusivo e irrevogável de arquivar, reproduzir, comunicar 
e/ou distribuir através do seu repositório institucional, nas condições abaixo indicadas, a versão final do meu trabalho (acima 
referido), documento entregue em suporte digital, aprovada após a realização das provas de defesa pública e, quando for caso 
disso, após confirmação pelo(s) orientador(es) e homologação pelo presidente do júri1 da introdução das alterações solicitadas.  
 

Declaro que autorizo a UMinho a arquivar mais de uma cópia do documento e a, sem alterar o seu conteúdo, convertê-la para 
qualquer formato de ficheiro, meio ou suporte, para efeitos de preservação e acesso 
 

Declaro que o documento agora entregue é um trabalho original e que, contendo material do qual não detenho direitos de autor, 
obtive autorização prévia do detentor dos referidos direitos para conceder à UMinho os termos requeridos por esta licença.  
 

Declaro também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto me é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa 
ou entidade. 
 

Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por organismo/financiador que não a UMinho, declaro que 
cumpri quaisquer obrigações exigidas pelo respetivo contrato ou acordo. 
 

Retenho todos os direitos de autor relativos ao trabalho e o direito de o usar em trabalhos futuros, como artigos ou livros. 
 

Concordo que esse meu trabalho seja colocado no repositório da UMinho, com o seguinte estatuto (assinale apenas um dos três 

estatutos): 
 

1.       Disponibilização imediata do conjunto do trabalho para acesso mundial. 

2.       Disponibilização do conjunto do trabalho para acesso exclusivo na Universidade do Minho durante o período de:  

                    1 ano                 2 anos                 3 anos. Acesso mundial depois do período indicado. 

3.       Outro. Qual?       
 

Se assinalei o estatuto 2 ou 3, comprometo-me a entregar, no prazo máximo de cinco dias úteis após ter tomado conhecimento, 
cópia do despacho que tiver sido emitido sobre o requerimento de excecionalidade por mim apresentado ao Sr. Reitor da 
Universidade do Minho. 
 

Declaro ter sido informado pela UMinho que os meus dados pessoais constantes nesta declaração serão tratados com o único 
propósito de gerir o depósito do trabalho, a que se refere, no repositório institucional da UMinho. Fui ainda informado que poderei 
exercer os meus direitos, quanto à proteção de dados pessoais, junto dos Serviço de Documentação, serviço responsável pelo 
RepositóriUM. Tomei também conhecimento que a UMinho dispõe de Encarregado de Proteção de Dados, cujos contactos estão 
publicados em http://www.uminho.pt/protecaodados. 
 

Braga/Guimarães,   /  /   
 

Assinatura:   

 

 

                                                           
1 Vide artigo 124.º Anexo ao Despacho RT-41/2014. 

http://www.uminho.pt/protecaodados


 

Anexo 5B 

Formulário para depósito legal2 de teses de Doutoramento (ou equivalente) e de trabalhos 

de Mestrado (Dissertações, Relatórios de Estágio, Projetos ou outros) no RepositóriUM 

  

 
Elementos de identificação 

Nome do autor:  

Tipo de trabalho académico:                                                                                                    
    - Doutoramento: Tese de doutoramento            Outro      Qual?     
    - Mestrado: Dissertação        Relatório de Estágio          Projeto          Outro        Qual?  

Título do trabalho:  

 

Supervisor(es):                                                                     Data da concessão do grau:  

Mestrado e Área de Especialização/Doutoramento e Especialidade:  

 

Escola/Instituto:  

Departamento/Centro de Investigação3:  

Área disciplinar (área FOS)4:  

 

Identificador único e permanente do trabalho (TID) atribuído pelo RENATES:  

 
 

Classificação 

No caso de teses de doutoramento 

Classificação final:  

 

No caso de trabalhos de mestrado (Dissertações, Relatórios de Estágio, Projetos ou outros) 

N.º ECTS:  

Classificação em valores (0-20):  

Classificação ECTS, com base no percentil (A a F):  

 

Financiamento público 

Sem financiamento público:      

Financiamento pelo estabelecimento que confere o grau (caso seja público):     

Financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT):     

              Identificador da Bolsa FCT:  

Outro financiamento público:      

Obs:  

 

  

                                                           
2 Vide Decreto-Lei n.º 115/2013 e Portaria n.º 285/2015.   
3 Indicar (se aplicável) o Departamento/Centro para efeitos de associação à respetiva comunidade no RepositóriUM. 
4 Preencher de acordo com a lista apresentada na página seguinte. 



Lista de Áreas Disciplinares (áreas FOS) 

Agricultura, Silvicultura e Pescas  Engenharia Médica 

Artes  Engenharia Química 

Biotecnologia Agrária e Alimentar  Filosofia, Ética e Religião 

Biotecnologia Ambiental  Física 

Biotecnologia Industrial  Geografia Económica e Social 

Biotecnologia Médica  História e Arqueologia 

Ciência Animal e dos Lacticínios  Línguas e Literaturas 

Ciências Biológicas  Matemática 

Ciências da Computação e da Informação  Medicina Básica 

Ciências da Comunicação  Medicina Clínica 

Ciências da Educação  Nanotecnologia 

Ciências da Saúde  Não Classificado 

Ciências da Terra e Ciências do Ambiente  Outras Ciências Agrárias 

Ciências Politicas  Outras Ciências de Engenharia e Tecnologias 

Ciências Veterinárias  Outras Ciências Médicas 

Direito  Outras Ciências Naturais 

Economia e Gestão  Outras Ciências Sociais 

Engenharia Civil  Outras Humanidades 

Engenharia do Ambiente  Psicologia 

Engenharia dos Materiais  Química 

Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática  Sociologia 

Engenharia Mecânica   
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